ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
----------------------------------------------------------------------ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดลรับสมั ครคั ดเลื อกบุ คคลเพื่ อบรรจุ เป็ น พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ งเจ้ าหน้ าที่
บริหารงานทั่วไป จานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานบริหารเอกสาร (หน่วยธุรการ) กองบริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพร้อมทั้งวัน เวลา
และสถานที่สอบดังต่อไปนี้
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารเอกสาร (หน่วยธุรการ))
ลาดับที่
สอบ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวมุขสุดา ตึ้งมูล
นายชยุต ทรัพย์รุ่งโรจน์
นายระวี ปทีรณัมกิจ
นางสาวภีรดา นราศุภรัฐ
นายเอกรัฐ เอกทรัพย์
นางสาวสุธีธิดา แซ่ยา้
นางสาวเอื้ออาทร ใจดี
นายพงศธร สาเภาทอง

ลาดับที่
สอบ
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

ชื่อ - นามสกุล
นางสาววิลาวัณย์ ไชยพรม
นายพงศกร แจ้งสว่าง
นางสาวพรจิรา จิรวรกุล
นางสาวเสาวลักษณ์ หุ่นสิงห์
นายราชพัฒน์ จันทร์ท่าจีน
นางสาวพรพรรณ ศรีไทยพันธุ์
นางสาวกรวัลลิ์ อัศวสุวรรณ
นางสาวพิชามญช์ ชาญเลขา

๙

นางสาวธริดา ภัทรธีรกิจ

๕๓

นางสาวปธิตา เจริญธนะจินดา

๑๐

นางสาววีรภา กวีชัยสมบุญ

๕๔

นายธนนันท์ กาญจนสุวรรณ

๑๑

นายพีรณัฐ จรัสวิทิตวาณิชย์

๕๕

นางสาวหทัยภัทร สังข์ประเสริฐ

๑๒

นางสาวธีรธีตา โพธิ์กลาง

๕๖

นางสาวพิพรรษพร เกตุโกมุท

๑๓

นางสาวอนงค์ภรณ์ กันตังกุล

๕๗

นางสาวเนตรนภา พุ่มประจา

๑๔

นางสาวกิติมา วัฒนถาวร

๕๘

นางสาวสิริกานต์ จ้อยจินดา

๑๕

นางสาวหรรษา ชวนชัยสิทธิ์

๕๙

นางสาวรดา พรหมศิลป์

๑๖

นายธนเดช ตรีธัญญา

๖๐

นางสาวสุภัชชา ทับสุข

๑๗

นายพบกร รัตนบุรี

๖๑

นางสาวรุ่งรวิน ลิมทวีสมเกียรติ

๑๘
๑๙

นางสาวธัญญารัตน์ รองเดช

๖๒

นางสาวอรุณโรทัย ประแจ

นางสาวภานุชนารถ วังเย็น

๖๓

นางสาวพรรณปพร โมลีกุล

๒๐

นายกานต์ชนิต เลิศศิริเพียร

๖๔

นางสาววิยดา เม้งเกร็ด

ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
สอบ
๒๑
นางสาวภัทรานิษฐ์ อินเงิน
๒๒
นายก้องภพ ปิยสังคม

ลาดับที่
สอบ

ชื่อ - นามสกุล

๖๕

นางสาวชวิศา ทองปัญญา

๖๖

นางสาวปริญชดา เกษสัมมะ
นางสาวสิริภัทรสร จินตเวช

๒๓

นางสาวณิชกานต์ พรึงลาภู

๒๔

นางสาวณัฐชนันท์ วัฒนกร

๖๗
๖๘

๒๕

นางสาวจิตตานันท์ ชุมชัยโย

๖๙

นางสาวปุญญพัฒน์ จิระกุลสวัสดิ์

๒๖

นางสาวนิสารัตน์ รอดแก้ว

๗๐

นางสาวณัฐธิดา ฤทธิไกรเดชา

๒๗

นายสุรัตน์ แช่มค้า

๗๑

นางสาวภารวี ดารงศีล

๒๘

นางสาวบัณฑิตา วัฒนะศรีอุทัย

๗๒

นางสาวขนิษฐา นาแหยม

๒๙

นางสาวปทิตตา เหลืองประภา

๗๓

นางสาวปุญญิศา ภูยาธร

๓๐

นางสาวณัฐณิชา พูนบางยูง

๗๔

นายกวิน มุง่ หมาย

๓๑

นางสาวศิริกานต์ ลังกาแกม

๗๕

นางสาวกวินนา จันทร์ดษิ ฐ์

๓๒

นางสาวสุรีย์พร สุรางแสงมีบุญ

๗๖

นางสาวจรินท์รัตน์ สิทธิศักดิ์

๓๓

นางสาวอนัตตา พันธุกุล

๗๗

นางสาวชญาดา โพธิรังษี

๓๔

นายณัฐสิทธิ์ มโหสถนันทน์

๗๘

นางสาวปาริมา ตงทอง

๓๕

นางสาวสุธัญญา คิมหะจันทร์

๗๙

นายกฤษดา ไชยสาร

๓๖

นางสาวอภิศรา อินทรพรหม

๘๐

นางสาวญานิกา ธนาเลิศกุล

๓๗

นางสาวพิมพ์นารา พูนพิพัฒน์

๘๑

นางสาวจรรยาพร สัมนา

๓๘

นางสาวกัญญาภัค จันทร์ตาแก้ว

๘๒

นางสาววิชญา ลลิตลักษมานนท์

๓๙

นางสาวณัฐพร ชัยอิ่นคา

๘๓

นางสาวสุกฤตา คามุ้ย

๔๐

นายนนทวัจน์ จิราสุคนธ์

๘๔

นางสาวชลาทิพย์ มีไพฑูรย์

๔๑

นายกฤตวิทย์ มนต์ไตรเวศย์

๘๕

นางสาวปวิตา ยังสบาย

๔๒

นายนวพงศ์ สุภิมารส

๘๖

นางสาวอัจฉราพร พัฒนพีระศิลป์

๔๓

นางสาวณิกษา ประภาสุชาติ

๘๗

นางสาวเมธินี แสงทอง

๔๔

นางสาวณัฐพร มีเสือ

๘๘

นางสาวณัฐนิชา สุขกรม

นางสาวสิรภัทร หอมนิยม

ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วเข้ า รั บ การสอบข้ อ เขี ย นในวั น อั ง คารที่ ๘ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๑ ชั้น ๑ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรายละเอียดดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งด้านการบริหารทั่วไปและสอบ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียน
๑. แต่งกายด้วยชุดสุภาพเท่านั้น
๒. นาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงตนแก่กรรมการคุมสอบ
๓. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที
๔. ห้ามนาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและเอกสารใดๆเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนั ย์ สุภัทรพันธุ์)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

